
 
 

 

 
Aanvraag IBA - V1 - 150909  

AANVRAAG VOOR LEVERING EN PLAATSING VAN EEN IBA 

De stedenbouwkundige vergunning verleend op hieronder vermeld perceel, legt de verplichting op om het huishoudelijk 
afvalwater geproduceerd op dit perceel conform Vlarem II te zuiveren met een IBA1 vooraleer het geloosd wordt.  
Ingevolge de beslissing van het gemeentebestuur, kan de eigenaar van dit perceel zich desgewenst beroepen op de 
diensten van TMVW om deze individuele zuiveringsplicht in te vullen binnen het kader van het collectief systeem. 
Onderstaande inlichtingen moeten TMVW toelaten een passende offerte voor deze dienstverlening voor te leggen. Het is 
van belang voor de juistheid van de offerte dat de inlichtingen volledig en correct verstrekt worden.  

  

Perceelnummer: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres van het perceel: …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Eigenaar: ………………………………….. Architect: …………………………………. 

Straat en nr: ………………………………….. Tel / GSM: …………………………………. 

Postcode en gemeente: ………………………………….. E-mail: …………………………………. 

Tel / GSM: ………………………………….. 
Veiligheids 
coördinator: …………………………………. 

E-mail: ………………………………….. Tel / GSM: …………………………………. 

Stedenbouwkundige 
vergunning: 

0 Nieuwbouw        

0 Verbouwing E-mail : …………………………………. 

Aanvrager ………………………………….. 
Aannemer 
ruwbouw:  …………………………………. 

Tel / GSM: ………………………………….. Tel / GSM: …………………………………. 

E-mail: ………………………………….. E-mail: …………………………………. 

 
FACTURATIEGEGEVENS 
 

In ruil voor de geleverde prestaties factureert TMVW:  
- een eenmalige aansluitingsvergoeding aan de eigenaar 
- een saneringsbijdrage aan de IBA-gebruiker (drinkwaterklant of eigen waterwinner) gedomicilieerd op het perceel. 

 

Facturatieadres aansluitingsvergoeding:  

Naam: …………………………………………………………………………………………………. 

Straat en nr: …………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en gemeente: …………………………………………………………………………………………………. 

BTW-nummer: …………………………………………………………………………………………………. 

IBA-gebruiker gedomicilieerd op het adres van het perceel:  

Naam:  ………………………………………………………………………………………………….. 

Straat en nr:  ………………………………………………………………………………………………...... 

Postcode en gemeente: ………………………………………………………………………………………………...... 

Tel / GSM:  ………………………………………………………………………………………………...... 

Klantnummer:  ………………………………………………………………………………………………...... 

BTW-nummer: ………………………………………………………………………………………………...... 

                                                 
1  IBA: individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater  



 
 

 

 
Aanvraag IBA - V1 - 150909  

AANVRAAG VOOR LEVERING EN PLAATSING VAN EEN IBA 

 

INLICHTINGEN VAN TECHNISCHE AARD  (aan te vullen door architect of ontwerper) 
 

Op welk niveau is het referentiepeil vastgelegd: …………….....................................................................

Hoe is het referentiepeil vastgelegd: …………….....................................................................

Ontworpen afgewerkt maaiveldpeil ter hoogte van de IBA:   …………….....................................................................

Debiet van de eigen waterwinning op het perceel:   …………….....................................................................

Moet de installatie een capaciteit hebben > 5 IE2? 0  Neen   0 Ja, namelijk: ……..….................................. 

Lozingspunt regenwater (locatie en peil): …………….....................................................................

Lozingspunt afvalwater na zuivering (locatie en peil):  …………….....................................................................

Vermoedelijke uitvoeringsperiode funderingen en riolen:   …………….....................................................................

Gewenste periode van indienststelling van de IBA:  …………….................................................................... 
 

Korte omschrijving van werken bovenop het IBA standaardpakket3, waarvoor TMVW verzocht wordt prijs te geven: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
BIJ AANVRAAG TE VOEGEN DOCUMENTEN (door architect of ontwerper) 

 

1. Ontwerp rioleringsplan van het perceel met aanduiding van:  
- regen- en afvalwaterleidingen inclusief materiaal, diameter en toezichtputjes 
- inplanting van de IBA 
- lozingspunten 
- hoogtepeilen 
- plaats andere nutsleidingen 

 

2. Kopie van de stedenbouwkundige vergunning 
 

Ik verklaar dit inlichtingenblad en bijlagen nauwgezet en met zorg ingevuld te hebben. 
 
Voor de eigenaar       Architect/ontwerper, 
 
 
 
 

Naam: ………………………………………….   Naam: …………………………………………… 

Datum: …………………………………………   Datum  : ………………………………………… 

                                                 
2  IE: inwonersequivalent. De eenheid voor vervuiling van het afvalwater van één inwoner per dag 
3  Het IBA standaardpakket omvat de volledige levering, plaatsing en indienststelling van de IBA, inclusief alle verbindingen tussen 

IBA en sturingskast. De omschrijving van het standaardpakket vindt u in de “Technische voorschriften voor IBA’s geplaatst en 
onderhouden door TMVW”. U kan ze consulteren op www.tmvw.be/IBAcollectief.html of opvragen via AquaFoon: 078 35 35 99 


